خبرنامه صنایع معدنی
ش اره پنجاه و چشارم

یک نبه









“ریلها“ توان جابهجاییی ازییایی
زوالد را ندارند

 ۴بیرابیر

بعد از کرها ها و چینیها حاال ژاپنیها میآینید
زدراسیون آهن و زوالد ژاپن در راه ایران
رشد جیشی یی صیادراا م یاخیم سیاخی ی یانیی
اس اندارد به عراق در آینده نیدیک
توخید سی ان جدید ) (P.L.Cدر شرکت سی یان
ارومیه  +م خ اا
7چاخ
چیست؟

مشم پییی

رو

صیادراا در ک یور

صنعت زوالد چیین چیریور زییر بیار اصی حیاا
میرود؟
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“ریلها“ توان جابهجایی ازیای

 ۴برابر زوالد را

ح ل و نقل یکی از اساسیترین حلقهها زنجیره بخ

ندارند ماین نیوز

معدن است ،بهطور که معدن به

واسره این حلقه به بازارها صادراتی یا دیگر حلقهها زنجیره ارزش م

ل میشود.

به گیارش ماین نیوز ،درن یجه ک بود زیرساختها در حوزه ح ل و نقل م ک ا زراوانی
معدن به ه راه خواهد داشت.

را برا بخ

وضعیت ح ل و نقل در بخ
م اسفانه بخ

معدن

ع دها از مواد معدنی موجود در معادن ک ور تنشا به واسره ح ل و نقل

جادها جابهجا میشوند .در ن یجه این اتفاق زمان ح ل و مییان هیینه پرداخ ی ازیای

پیدا میکند.
به ه ین دخیل قی ت ت ام شده ماده معدنی ه چون سنگآهن در ایران چندین برابر

گیارش توخید مح والا زوالد هلدینگ کاوه پارس
توخید آهن اسفنجی (تن)
توخید ش

(تن)

روز

ماه

سال

۴57۴

75905

۴455۴5

955

95350

575299

ک ورها

دیگر مانند برزیل و اس راخیا است .امروزه بی

ر ک ورها

معدنی دنیا

قی ت اوراق بشادار گروه سی ان در تاریخ 5932/57/52

شاخص کل بورس اوراق بشادار تشران
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جابهجایی مواد اس خراح شده از معادن را با اس فاده از خروط چندان برا معدنیها جذاب نخواهد بود به ه ین دخیل باید
ریلی انجام میدهند تا ب واند سرعت را ازیای
هیینهها را کاه

و در مقابل به س ت توسعه ح ل و نقل ریلی در حرکت بود .اخب ه نک ه

دهند .این در حاخی است که بخ

ایران از نبود زیرساختها

معدن مشم این است که توسعه ح ل و نقل ریلی نیازمند تعامل
ر بخ

ح ل ریلی رنج میبرد و این هرچه بی

دوخ ی و خ وصی زعال در بخ

موضوع توان رقابت توخیدکنندگان مواد معدنی را در است .ه چنین امروز بخ
داده است.

بازارها صادراتی منرقه کاه

معدن

معدن و صنایع معدنی باید برا

جذب سرمایهها خارجی زیرساختها اصلی از ج له ح ل و

از سو دیگر بهدخیل وجود معادن در مناطق روس ایی ،محروم

نقل ریلی و جادها زراهم شود.

ظرزیت خروط ریلی

یا ک ر توسعهیاز ه ،معدنکاران مجبورند برا جلوگیر از ازیای

صفحه ش اره 5

وجود چنین موضوعهایی ضرور است بخ

معدن و صنایع اصلی برا

یک نبه

قی تهایی باشند که از سو

آنشا اع م میشود .درن یجه برا

چ مانداز  5۴5۴در نظر گرز ه باید زیرساختها
تحقق این هدف را زراهم کند ،زیرساختهایی

معدنی برا تحقق اهداف در نظر گرز ه شده ،توسعه خروط ازج له تامین مواد اوخیه ،آب ،زیرساختها ح ل و نقل و...
ریلی برا ح ل مواد معدنی را در دس ور کار خود قرار دهد.
پی

تر بشرام شکور  ،رییس ک یسیون معادن و صنایع اتاق

بازرگانی ایران درباره وضعیت ح ل و نقل در بخ

معدن،

اظشار کرد از سال  35تا  35تنشا 7درصد از مواد معدنی
توخید شده در ک ور به وسیله ریل ح ل شده است ،این در
حاخی است که ک ور ه چون اس راخیا بی

از  45درصد

مواد معدنی خود را بهوسیله ریل ح ل میکند .شکور

معدن و صنایع معدنی است .اما با

نیاز جذب سرمایه در بخ

توجه به زمان اندکی که تا چ مانداز  5۴5۴باقی انده ،باید
هرچه سریعتر اقداماا الزم اجرایی شود .در ه ینباره مدیر
دز ر زیرساخت سازمان توسعه و نوساز

معادن و صنایع

معدنی ایران مع قد است ،ظرزیت خروط ریلی در ک ور باید

ازیای

یابد.

مدیر دز ر زیرساخت سازمان توسعه و نوساز

معادن و

ت ریم کرد م اسفانه سشم معادن از ح ل ریلی در سال  3۴صنایع معدنی ایران با تاکید بر ظرزیت ح ل خروط ریلی برا
نسبت به سال  39با کاه

5درصد ه راه بود و در سال تحقق اهداف طرح جامع زوالد در چ مانداز ،5۴5۴اظشار

گذش ه از 57میلیون تن زوالد و مح والا زوالد

توخید کرد برا دس یابی به هدف ظرزیت توخید  22میلیون تنی

شده تنشا  9میلیون تن آن با ریل ح ل شده است.
موجود در جشت رسیدن به اهداف

 5۴5۴بیان کرد م وسط نرخ رشد خروط اصلی ریل در 55

سال گذش ه  0/9درصد بوده ،در صورتی که با ه ین مییان
نرخ رشد پی

برویم به 52هیار و  955کیلوم ر ریل نیاز

داریم .رییس ک یسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران
با اشاره به مییتها

ح ل ریلی ازیود مییان توخید

د اکسیدکربن در ح ل جادها  559برابر ح ل ریلی خواهد
بود ،در ن یجه توسعه این حوزه به کاه
محیطزیست نیی ک ک بسیار

آالیندگیها
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ساخت  5555کیلوم ر ریل م روط بر تامین منابع ماخی وجود
دارد؛ بنابراین در صورا زراهم ن دن
زیرساختها
گلوگاهها

ه چون

خروط

توسعه این بخ

ریلی
ه چنان

باقی انده و زمان ح ل و هیینهها
ازیای

مییابد.

مییابد.

جامع زوالد ن ان میدهد ،برا

ازق

 5۴5۴سشم خروط ریلی  9هیار و 545

از سو دیگر ضریب امنیت در ح ل جادها نسبت به سایر
حوزهها

عباس رنجبر در عین حال گفت در ازق  5۴5۴ساالنه امکان

خواهد کرد .در واقع این رنجبر ادامه داد مراخعاا اوخیه طرح

موضوع حاکی از آن است که با توسعه ح ل و نقل جادها
مییان آالیندگی هوا ازیای

حدود 55میلیون تن زعلی به  44میلیون تن ازیای

یابد.
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و با اشاره به نیازها

زوالد خام ،ظرزیت ح ل خروط ریلی باید با رشد  ۴برابر از

خبرنامه صنایع معدنی

برخی م ک ا تنشا از رانندگان بومی اس فاده کرده و تابع حال با توجه به اینکه صنعت زوالد توخید  22میلیون تن را

ح ل و نقلی ک ر است در ن یجه این نوع ح ل

کیلوم ر خواهد بود این در حاخیاست که کل خروط ریلی
ک ور از 55هیار و  ۴55کیلوم ر زعلی باید به 52هیار
کیلوم ر برسد .مدیر دز ر زیرساخت سازمان توسعه و
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نوساز

معادن و صنایع معدنی ایران اع م کرد از  92به گیارش

چی ن ،پس از ن ستها

رک انج ن

م

میلیون و 055هیار تن حجم بار جابه جا شده بهوسیله ح ل توخیدکنندگان زوالد ایران با انج نها آهن و زوالد ترکیه،
و نقل ریلی در سال  ،3۴رق ی حدود  55/0میلیون تن کره جنوبی و چین (اینجا) قرار است امروز ن ست م

رکی

مربوط به مواد معدنی (سنگآهن ،گندخه و کنسان ره) بوده بین انج ن توخیدکنندگان زوالد ایران و زدراسیون آهن و
از 05درصد زوالد ژاپن برگیار شود.

است .رنجبر گفت این رقم ن ان میدهد بی

ح ل و نقل ریلی مربوط به مواد معدنی است .چنانچه دیگر
مواد معدنی ه چون ح ل 5/5میلیون تن سنگ آهک و
زغالسنگ نیی به آمار ح ل و نقل ریلی سال قبل ازیوده
شود ،در مج وع به 55/4میلیون تن میرسد.

صفحه ش اره 9

در این جلسه از طرف هیئت ژاپنی ،ع وه بر مدیران
زدراسیون آهن و زوالد ژاپن ،مدیرانی از شرکتها نیپون
اس یل ،ماروبنی و ای وچو اس یل و م ال وان و می سویی

گفت جابهجایی ساالنه حدود  92میلیون تن بار توسط حضور خواهند داشت و قرار است در خ وص ه کار ها

ریل از معادن بیرگی ازج له چغارا ،سنگان ،چادرملو و م
گلگشر به مق د کارخانهها زوالد ح ل و بخ ی هم برا
صادراا انجام شده است .رنجبر ازیود

قرار است

شاخصها ح ل بار ریلی نسبت به مج وع ح ل بار بهوسیله
ریل و جاده در ک ور که اکنون بین  55تا 55درصد است ،تا
ازق  5۴5۴به  95درصد برسد که ای یدرو با ایجاد و توسعه
زیرساختها

بارگیر

در معادن در تحقق آمار ذکر شده،

ک ک میکند.

رک بین دو انج ن و سرمایهگذار

شرک شا

زوالد

ژاپن در ایران تبادل نظر شود.
شایان ذکر است ،بعد از توازق برجام بین ایران و ک ورها
 ،2+5موجی از ورود هیئت ها ک ورها مخ لف به ایران
شکل گرزت و در حوزه زوالد هم انج نها

آهن و زوالد

ترکیه ،کره جنوبی و چین به ایران آمدند و با اعضا هیئت
مدیره انج ن توخیدکنندگان زوالد دیدار کردند .حاال نوبت به

ژاپنیها رسیده است.

مدیر دز ر زیرساخت ای یدرو با بیان اینکه زیرساخت ،بخ
جداییناپذیر برنامهریی اس راتژیک برا پروژهها و ع لیاا
معدنی به ش ار میرود ،گفت در بخ
سرمایهگذار

اخ

معدن ،سشم

اص یاز ه به زیرساختها رقم

قابلتوجشی است و برا

پروژهها

بیرگ بین  05تا رشد جش ی صادراا م اخم ساخ انی اس اندارد به

45درصد از هیینه کل پروژه را شامل میشود.

عراق در آینده نیدیک
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خبرنامه صنایع معدنی

یک نبه

و

بر اساس اط عاتی که خبرنگار چی ن به دست آورده است،

عضو اتاق م

واحد مرکزی خبر

رک ایران و عیراق گیفیت بییود

صیادراا

م اخم ساخ انی به ویژه سی ان و اجر اسی یانیدارد بیه ایین
ک ور رشد جش ی خواهد داشت.

بعد از کرها ها و چینیها حاال

به گیارش واحد مرکی خبر ،معاون ارزیابی و کیفیت سازمان

ژاپنیها می آیند زدراسیون آهن ملی اس اندارد ایران از ازیای

و زوالد ژاپن در راه ایران

چیالن

زدراسیون آهن و زوالد ژاپن و
مدیران شرکت ها

نیپون اس یل،

ماروبنی و ای وچو اس یل و م ال وان و
می سویی
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سرمایهگذار
شوند.

شرکتها

زوالد

به

منظور

به عراق خبر داد .جشانبخ
م

صادراا کاالها اس انیدارد

سنجابیی شیییراز  ،عضیو اتیاق

رک ایران و عراق در م احبه با رادییو اقی ی یاد گیفیت

بیود صادراا م اخم ساخ انی بیه وییژه سییی یان و اجیر
اس اندارد به این ک ور رشد جش ی خواهد داشت.

توسعه و ادامه داد تفاه نامه خوبی با عراق در زمییینیه صیادراا

ژاپنی وارد ایران می 25 -گروه کاال دارا اس اندارد ملی اییران و گیواهییینیامیه
انرباق داریم که این گروهها کاالییی بیدون بیازرسیی وارد
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بازارعراق میشود و جش ی در کار صادرا کننیدگیان زیراهیم توخید سی ان جدید ) (P.L.Cدر شرکت سی ان ارومیه
میکند.

+م خ

اا سیمان خبر

و ازیود در عراق توجه به اس انیداردهیا بییی ی یر شیده و مح ول جدید شرکت سی ان ارومیه با عنوان سی ان P.L.C

سیاس گذار ها به س ت تأمین حقوق م رف کننیده اسیت و توخید شد.
اخب ه باید بدانیم که اساساً اس اندارد بیرا

هیر میحی یول و

به گیارش سی ان خبر ،شرکت سی ان ارومیه با شعار سازمانی

خدم ی ،اخیامی است.

“پی گام در کیفیت؛اح رام به طبیعت” جشت اح رام به نیاز

مح ول جدید توخید شده منربق بر اس اندارد

اس انداردها بین اخ للی باشد.
و گفت در گذش ه شرکتها بین اخ للی تأیید اسی یانیدارد

یک نبه

تجارا ترجیحی ت ش میکنیم و اگر مغایرتی باشد م ک ع یل،

صفحه ش اره ۴

 CEM II/A-LL42.5Rو  EN:197-1:2011میباشد.

ه کار میکردند که هیینه صادراا را بییی ی یر مییکیرد و
قی ت م رف کننده نیی بی

ر میشود.

سنجابی شیراز گفت در ادامه تفاه نامه امضیا کیردییم تیا
زشرست اس اندارد را مبادخه کنیم و اس انداردها م قابیل را

به رس یت ب ناسیم که شامل  25گروه کاالیی است و در ده
گروه ع لیاتی شده است.
معاون سازمان ملی اس اندارد گفت کارگروه م ی یر بیا عیراق
درحوزه اس اندارد داریم و در گام اول ده گروه کاالیی بررسی
و تربییق شد و در موارد هم به اص ح جییییی نیییاز بیاشید،
انجام خواهد شد.

خاک در عراق مربوط می شود چون زمین انشا شورهزار است و

باید اس حکام اجر اص ح شود که در حال انجام است.

-مقاومت اوخیه کازی جشت باز کردن

سنجابی شیراز گفت امیدواریم قبل از ز ل زمس یان ایین
م کل برطرف شود ح اً شاهد جش
خواهیم بود.

سی ان ارومیه می وان به

صادراا آجر بیه عیراق
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و ازیود م کل صادراا اجر به اس انیدار ابیعیاد و شیور

از ویژگیها و میایا

سی ان  P.L.Cتوخید شده در شرکت

خبرنامه صنایع معدنی

سنجابی شیراز گفت عراق تعداد اس اندارد اجیبیار هیم م
دارد که باید رعایت شود و تاکینیون سیه دوره میذاکیراا بیا انجام کارها کارشناسی و مراخعاا الزم اقدام به توخید و
عراقی داش یم و برا تدوین اس اندارد واحد و یکسان بیرا عرضه مح ول جدید خود به نام سی ان  P.L.Cن وده است.
ریان مح رم و ایجاد تنوع در مح والا توخید

پس از

قاخب ها در پروژه ها و سازه ها زنی
و مشندسی
-سازگار

باال و قابلیت اس فاده در

اکثر سازه ها ب نی
-چسپندگی بی

ر ب ن توخید شده با

این سی ان

-ارتقاء و ازیای

روانی ب ن هنگام پ پاژ

آبخواهی ک ر اشاره ن ود.Pg. 4
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ع ده ترین کاربرد این مح ول توخید شده در مخلوطها ب ن صادراا و وارداا دارد و عدم یکسانساز و واقعیساز
آماده؛ توخید قرعاا پی

ب نی؛ موزاییک نرخ ارز آسیبها بسیار در این سالها به صادراا ک ور

ساخ ه؛ خوخهها

ساز ؛ بلوک ساز ؛ اس فاده بعنوان م ا بنایی و ه چنین وارد کرده و ه چنان نیی وارد میکند؛ در دورانی که ما شاهد
بیثباتی نرخ ارز در ک ور و نوسانها

اس فاده در پروژهها راهساز اشاره کرد.

پیدرپی بودیم؛

دیدیم که صادراا ک ور با چه بحرانی رو به رو شد .بنابراین
برا تقویت صادراا باید به س ت واقعی کردن نرخ ارز و
یکسانساز آن حرکت کنیم.

 7چاخ

صفحه ش اره 2

رو صادراا در ک ور

مشم پی

چیست؟ اتاق

نظر بگیرد؛ واقعیت این است که هم اکنون ما رو
م وقهایی برا

از واقعی نبودن نرخ ارز تا عدم حضور در WTO

کاغذ

صادر کنندگان برتر و ن ونه ک ور داریم

وخی در ع ل اقدامی را شاهد نیس یم و این موضوع بی-

در آس انه روز ملی صادراا ( 53مشر) مرتضی خرفی نایب

اع اد بسیار را شکل داده است.

رییس ک یسیون تسشیل تجارا و صادراا اتاق تشران در  .2باید از شرکتها

ح ل و نقلی که در حوزه صادراا

گفت و گو با سایت خبر اتاق تشران مشمترین موانع پی

حضور دارند ،ح ایت شود .مسئوالن باید توجه داش ه باشند

رو صادراا در ایران را بیان کرد

که سشم ح ل و نقل در حوزه صادراا  ۴5درصد است و اگر

 .5اوخین و شاید ب وان گفت بیرگترین م کل پی

رو

صادراا در ک ورما به روابط بین اخ للی ،ماخی و بانکی
ک ورمان با دیگر ک ورها باز می گردد که ه چنان م اثر از
دوران تحریمها اق
یازدهم ت شها

اد ظاخ انه است ،اگرچه که در دوخت

بسیار

در این زمینه صورا گرز ه و

روابط رو به بشبود رز ه است وخی ه چنان شاهد چاخ

هایی

در این حوزه هس یم به خ وص در زمینه م ک ا بانکی و
گ ای

اع بار موانع به صورا کامل برداش ه ن ده است و

ه ین موضوع صادراا را سخت کرده است.
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بازرگانی تهران

 .۴باید دوخت بس هها ت ویقی برا صادراا کنندگان در

 .5یکی دیگر از چاخ

ها

مشم پی

رو

صادراا در

ک ورما نبود زیرساختها الزم و مناسب است .باید گفت
که ما در سالها

گذش ه به این

موضوع بی توجه بودهایم و تحریمها
هم بر آن دامن زده است؛ تا جایی که
حاال که باتوجه به توازق هس ها
شرایط رو به بشبود میرود ،ما
زیرساختها مناسب را در حوزهها
مخ لف از ج له بندر ،پایانهها مرز
و ...در اخ یار نداریم.

ناوگان ح ل و نقل با م کل رو به رو باشد ع ً صادراا
مخ ل خواهد شد ،بنابراین باید پ

یانیها

گیرد .اخب ه در این زمینه گام هایی هم برداش ه شد و توازق
شد تا هیار میلیارد تومان یارانه به بخ

ح ل و نقل و

شرکتها زعال در این حوزه داده شود وخی در ع ل شاهد
این مشم و اجرایی شدن آن نبودیم .ش ا در نظر بگیرید
ک ور ه چون چین که بیرگترین صادرکننده کاالها مخ لف
در جشان است در سیس م ح ل و نقل ح ی ح ایتها
خجس یک ارت

ک ورش را نیی در اخ یار دارد.

 .0نک ه دیگر زعال شدن دیپل اسی تجار

و رایینان

بازرگانی است؛ ک ورما در حوزه رایینان بازرگانی زعاخیت
چندانی در سالها گذش ه نداش ه و باید در این زمینه نیی
زعالتر ع ل کنیم .برا
برا

مثال شاهدیم که از اب دا

صادراا کاالها به ک ورها

سال

عراق و ازغانس ان

م ک تی به وجود آمده است وخی به دخیل نبود دیپل اسی
تجار منسجم هنوز ن وانس هایم آن ها را حل کنیم .ع وه بر
رایینان به اع قاد من باید بخ

خ وصی صادرکننده در هر

ک ور نیی در این حوزه زعال و منسجم ع ل کننده ،باید
ت کلهایی را شکل دهند و در کنار رایینان و با ک ک آنها
زعال و یک پارچه ع ل کنند تا تاثیرگذار
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الزم صورا

مناسبی داش ه

 .9بحث بسیار مشم دیگر نرخ ارز است ،این مشم را هرگی باشند.
نباید زراموش کرد که نرخ ارز تاثیر بسیار زیاد

رو

 .7نک ه مشم دیگر
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صادراا
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ک ورمان و شکوزایی آن تاثیرگذار باشد پیوس ن به  WTOاص حاا جانب عرضه ،ما نیاز داریم که معیارها

کاه

است ،اتفاقی که در سالها گذش ه تحقق پیدا نکرده است ظرزیت را با مسایلی مانند گس رش بازار خارجی و نیی
و دوخت با گس رش دیپل اسی اق

اد باید ت ش کند تا این تغییراا ساخ ار ترکیب کنیم«.

مشم اجرایی شود.

به اع قاد ما گواجیانگ ،شرکتها
نوآور هایی داش ه باشند تا تقاضا

زوالد چین باید

جدید برا

زوالد خود

پیدا کنند و همزمان ،هیینهها توخید را نیی پایین بیاورند.
چن زیکی قایممقام دپارت ان م اخورژ

صنعت زوالد چین چرور زیر بار اص حاا

میرود؟ ماین نیوز

و ساخت در شرکت

م اور مشندسی بیناخ للی چین نیی تقریباً نظر م ابشی دارد.
او میگوید صنعت آهن و زوالد چین نیاز دارد که مح والا

به گیارش ماین نیوز ،در ک ور
ساختوساز و پروژهها

رو

ع رانی به شکل عجیبی باال است ،ع لکرد باال توخید کنند؛ مح والتی که قادر باشد با نیاز مداوم

ما گواجیانگ رییس انج ن آهن و زوالد چین و رییس گروه
ویسکو در این خ وص به وبسایت چینی پیپلی دیلی گف ه
مازاد توخید در این صنعت بر کسی پوشیده نیست .به اع قاد
او» ،مازاد توخید درواقع ن یجه رشد سریعی است که
اق

مح والا خوشکیفیت و دارا

ارزش ازیوده توخید

مانند چین که سرعت خودشان م رکی باشند .دوم اینکه آنشا باید مح والتی با

معض ا در حوزه آهن و زوالد اه یت زیاد پیدا میکند.

ادها

یک نبه

حاال قی ت زوالد را بهشدا پایین ک اندهاند.

اول آنکه زوالدسازان باید به جا تکیه بر مح والا وارداتی،

باشد .نک ه آخر هم اینکه آنشا باید اس فاده از ساخ ارها
بشساز شده زوالد خود در ساخت ساخ انها آینده را با

قدرا تبلیغ کنند و ن ان بدهند و سعی کنند آنشا را در
اذهان جا بیندازند.

اخیر تجربهاش به اع قاد چن ،کاه

جشانی و داخلی در سالها

کردهاند .در دوران اوج رشد اق

بشساز

در بخ

ها

مخ لف ه راه شود و با آنشا همجشت

اد  ،این صنعت باید سعی ه ی گی برا

هیینه ساخت و ساز ع ً یک مسئله

شرکتها است .اخب ه کاه

قی ت آهن و

می کرد از تقاضا زیاینده برا مواد خام مثل آهن و زوالد زوالد بهتنشایی ن یتواند نظر شرکتها را در کاه
عقب ن اند .این مسئله باعث شد که ظرزیت توخید بهشدا هیینههای ان برآورده کند اما به هر حال از دید آنشا نک ه
باال برود« .برنامه زعلی در چین ،انجام اص حاا اساسی است؛ مثب ی به ش ار میرود.
تعریف میشود سرمایهگذار بی

ر و کاه

راه توخید به منظور تقویت رشد اق

اد .

با به اجرا درآمدن این اص حاا در بخ
ظرزیت توخید کاه

موانع بر سر

کاه

هیینهها تبادخی ،ماخیاا و هیینهها ماخی ،قی ت برق

و هیینهها
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اص حاا موسوم به جانب عرضه ) (supply - sideکه اینطور

در ه ین حال ،ان ظار میرود دوخت چین تدابیر

را برا

خبرنامه صنایع معدنی

صنعت آهن و زوالد چین این روزها درگیر م ک تی است که خود را از سه روش اصلی ،بشساز کند

از زیاد بودن ظرزیت توخید در سالها اخیر ناشی شدهاند و

صفحه ش اره 0

خجس یکی برا شرکتها

آهن و زوالد ،مازاد به کار بگیرد.

خواهد یازت تا عرضه با تقاضا ه اهنگ

شود .این اص حاا سپس ت ش خواهد کرد ابیارها توخید را
با تقاضا زعلی و ساخ ار زعلی صنعت تنظیم کند.

صنعت آهن و زوالد چین  -برخ ف این
صنعت در برخی ک ورها توسعهیاز ه
 -سرم ت رکی صنع یاش پایین است.

یک صاحبنظر مشم در این حوزه ،چنگ بینگجیانگ رییس غول ما گواجیانگ در این خ وص میگوید
م اخورژ چین یعنی گروه ام.سی.سی.زایو است .به اع قاد او» ،ما  5255شرکت بیرگ و م وسط
صنعت آهن و زوالد چین باید قادر باشد به نیازها اج اع و زوالد داریم که سیاستگذار های ان
بازار پاسخ بدهد »شرکتها زوالد چین هنوز قادر ن دهاند بر مبنا قضاوا و نظر خودشان صورا میگیرد .این وضعیت
توخید خود را به مرحله بشساز (آپگرید) بک انند .در جریان به بروز مازاد ظرزیت توخید میانجامد .در شرایط زعلی،
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سازمانیابی مجدد این صنعت اه یت زیاد دارد«.
در این میان ،یک م کل دیگر هم در جریان انجام اص حاا
جانب عرضه برا شرکتها زوالد و آهن چین به وجود آمده
است اینکه چرور تعداد کارکنان خود را کم و یا آنشا را به
موقعیتها جدید من قل کنند.
مث ً گروه ویسکو اوخین مج وعه دوخ ی و عظیم توخید آهن و
اوخیهاش به سال 5322

زوالد در چین است و شکلگیر

می د برمیگردد .سه سال بعد و به دنبال تک یل ساخت و

صفحه ش اره 7

بیرگی است .اما در چارچوب اص حاا جانب عرضه ،ویسکو
مجبور است  45هیار نیرو
جدید

خود را به موقعیتها

کار

من قل کند .تخ ین زده شده که در جریان انجام

اص حاا 55 ،میلیون نفر از کارکنان تعدیل شوند .آمار و
ارقام اوخیه ن ان میدهد که  5.4میلیون نفر از نیرو کار
مازاد در صنایع زوالد و زغالسنگ م غول به کار هس ند.
بنابراین ،اوخین گام در تعدیل نیرو ،در این صنایع برداش ه
خواهد شد .اقداماتی که گروه ویسکو ق د دارد برا حل و

ز ل این ماجرا انجام بدهد ،مب نی بر سه روش هس ند
اول ،کارکنانی که ظرف پنج سال بعد ،زمان بازن س گیشان
زرا میرسد میتوانند وارد دوران بازن س گی شوند.
دوم ،این شرکت دوخ ی از مدتی قبل شروع به م نوعکردن
کسب و کارها خود کرده و با این ترتیب میتواند نیروها
مازاد خود را به بخ
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سازها ،این گروه زعاخیت خود را آغاز کرد و اکنون هم شرکت

هایی غیر از زوالد و آهن من قل کند.

سوم ،ویسکو ه کار با شرکتها کوچکتر و اداراا دوخ ی
محلی را آغاز کرده تا موقعیتها شغلی جدید برا برخی از

نیروها مازاد خود بیابد.
آیا این تدابیر به صنعت آهن و زوالد
چین ک ک خواهند کرد که اص حاا را
با موزقیت پ ت سر بگذارند؟ این
مسئلها

است که باید مدتی برا

روشنشدن

من ظر ماند.
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